
 

 
«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» 
Κατηγορία πράξεων 2.1.1.θ. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

 
Σχετικά µε την εκπαίδευση επιµορφωτών β΄επιπέδου 

 
Συχνές ερωτήσεις 

 
1. Πού θα πρέπει να είµαστε 1η Σεπτεµβρίου; Στο σχολείο, στη διεύθυνση, 

στο ΠΑΚΕ;  
 
Στη διεύθυνση στην οποία θα αποσπασθείτε προκειµένου να παρακολουθήσετε το 
πρόγραµµα.  
 

2. Πού θα αποσπασθούµε; Στη διεύθυνση που υπάγεται το σχολείο στο 
οποίο υπηρετούµε; στη διεύθυνση της οργανικής µας θέσης;  

 
Στη διεύθυνση που υπάγεται το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε.  
 

3. Πώς θα ειδοποιηθούµε για την έναρξη των προγραµµάτων;  
 
Θα σταλεί υπηρεσιακή αλληλογραφία στις διευθύνσεις όπου θα έχετε αποσπασθεί.  
 

4. Έχω πάρει µετάθεση και βρίσκοµαι σε άλλη περιοχή από αυτή που είχα 
δηλώσει στην αρχική αίτησή µου. Μπορώ να δηλώσω εκ νέου ΠΑΚΕ 
και περιοχή στην οποία επιθυµώ να εργαστώ;  

 
Μπορείτε να δηλώσετε εκ νέου ΠΑΚΕ. Η δήλωση όµως αυτή δεν είναι δεσµευτική για 
την Υπηρεσία. Θα εξεταστεί και θα απαντηθεί θετικά σε περίπτωση που υπάρχουν 
κενές θέσεις στο ΠΑΚΕ στο οποίο επιθυµείτε να εκπαιδευθείτε.  
 
Σε ό,τι αφορά στην περιοχή στην οποία επιθυµείτε να εργαστείτε, η δήλωση για την 
αλλαγή αυτής µπορεί να γίνει σε επόµενη φάση που θα έπεται της επιτυχούς 
πιστοποίησής σας.  
 

5. Είµαι σε εκπαιδευτική άδεια ή έχω ζητήσει ανανέωση της εκπαιδευτικής 
άδειας. Πρέπει να τη διακόψω ή να σταµατήσω τις διαδικασίες;  

 
Πρέπει να τη διακόψετε ή να σταµατήσετε τις διαδικασίες, ανάλογα την περίπτωση.  
 

6. Έχω ζητήσει απόσπαση π.χ. στο Πανεπιστήµιο. Πρέπει να τη διακόψω;  
 
Ναι. Θα αποσπασθείτε σε ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.  
 

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο ΠΑΚΕ και την επιτυχή 
πιστοποίηση, είναι υποχρεωτικό να εργαστώ ως επιµορφωτής;  

 



ΝΑΙ 
 

8. Ποιες ώρες θα γίνονται τα µαθήµατα (α) στα ΠΑΚΕ και (β) στα ΚΣΕ;  
 
Στα ΠΑΚΕ: θα ενηµερωθείτε από τα ΠΑΚΕ 
Στα ΚΣΕ: απογευµατινές ώρες  
 

9. Θα υπάρχει επίδοµα; 
 
Όχι κατά την εκπαίδευσή σας στα ΠΑΚΕ. Θα υπάρχει αποζηµίωση όταν θα 
εργαστείτε σε Κέντρο Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ).  
 

10. Πρόκειται να κριθώ ως διευθυντής. Μπορώ να αποσπασθώ για να 
παρακολουθήσω τα προγράµµατα εκπαίδευσης των επιµορφωτών στα 
ΠΑΚΕ,  

 
ΝΑΙ 
 

11. Ένα στέλεχος της εκπαίδευσης (π.χ. διευθυντής σχολείου, σχολικός 
σύµβουλος, κ.α.) µπορεί να αποσπασθεί για να παρακολουθήσει τα 
προγράµµατα εκπαίδευσης των επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ,  

 
ΝΑΙ 
 

12. Ένα στέλεχος της εκπαίδευσης (π.χ. διευθυντής σχολείου, σχολικός 
σύµβουλος, κ.α.) αφού αποσπασθεί για να παρακολουθήσει τα 
προγράµµατα εκπαίδευσης των επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ µπορεί να 
συνεχίσει να παίρνει το επίδοµα θέσης;  

 
Το επίδοµα θέσης, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.3205/2003, 
θα χορηγείται για τους δύο πρώτους µήνες της απόσπασης. Όταν τελειώσει η 
απόσπαση, αναλαµβάνει τα καθήκοντα που είχε πριν από αυτή.  
 

13. Είµαι επιλαχών; πότε θα γνωρίζω ότι µπορώ να συµµετάσχω στο 
πρόγραµµα;  

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων και πριν την έναρξη των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων στα ΠΑΚΕ. Τα οριστικά αποτελέσµατα θα 
διαµορφωθούν µετά από τη συγκέντρωση των δηλώσεων αποδοχής των 
επιλεγέντων εκπαιδευτικών.  

 
14. Σε ποια ΠΑΚΕ θα γίνουν τα προγράµµατα εκπαίδευσης επιµορφωτών 

Β΄ Επιπέδου;  
Θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα ΠΑΚΕ στις αντίστοιχες περιφέρειες:  

 

1 Περιφέρειες Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

2 Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. 
Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

3 Περιφέρεια Θεσσαλίας  Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

4 
Περιφέρειες Πελοποννήσου 
και ∆υτικής Ελλάδος, Νοµοί 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 

Πανεπιστήµιο Πατρών 



5 Περιφέρειες Αττικής και 
Στερεάς Ελλάδος  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

 
15. Από την Ηλεία έχω µετατεθεί στην Αχαΐα. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα 

είµαι αποσπασµένος/ η για τις ανάγκες του προγράµµατος θεωρείται ότι 
είναι χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση;  

 
Η απόσπαση γίνεται στην οικεία ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και συνεπώς ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τις οποίες µπορείτε να 
ενηµερωθείτε από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις.  

 
16. Την προηγούµενη χρονιά είχα ζητήσει να εξαιρεθώ από την εκπαίδευση 

επιµορφωτών Β΄ Επιπέδου. Φέτος επιθυµώ να παρακολουθήσω το 
πρόγραµµα. Τι πρέπει να κάνω;  

 

Να αποστείλετε το έντυπο «∆ήλωση Αποδοχής» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής 
Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

 

 


